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•*••>••' * (Folytatás.) 
Mi meg bent leszünk & Házban, 

fehol magú a szerelemről beszél 
ziekcm. 

Aztán kivágyódunk a kertbe, 
h haldokló rózsák kÖ7i<'. Egymást 
átkarolva lépünk ki s boldog ije-
ycttvsiink visszhangzik a holdfé
nyes utakon ... 

íme, igy képzelem én el a mi 
találkozásunkat, mert őszintén 
bevallom, h.ogy a viszontlátás 
gondolatával én igen sokat fog
lalkozom az utóbbi időben. Azt 
hiszem ,ez is egyik neme annak a 
sóvárgásnak„ amit maga érez... 

Ebben a házban a grófnő fe
nekestül felfordított mindent. A 
grófnak nincs ellenvetése a ma
gyar világ ellen, sőt. természetes
nek tartja azt. Inasok, kocsisok, 
yadászok, szóval az egész idegen 
népség magyarul tanul; a világ
ért se nevetnénk ki őket barbár 
kiejtésükért, mely alkalmas töké
letesen csúffá tenni szépj zengze
tes honi nyelvünket. 

Maga a gróf is kezd nagy pat
rióta lenni; nemes elhatározásá
ért. gazdagon megjutalmazza a 
grófnő szerelme. 

Egyszóval, itt nines mit tenni 
többé, kedves Attila, de ha vala
mi •— amitől félek — közbe nem 
jő, itt maradok mindaddig, mig 
. . . mig maga haza. nem visz An
drásfalvára. 

Nagyon szeretnék már édes
anyjával találkozni. már nem 
ismerne rám, mert csak leány ko
romban látott kétezer. Mi voltam 
én még akkor? Iligyje meg, nem 
sokkal yoltam nagyobb mint az 
öklöm. 

Boldog volnék, ha meg tudnám 
hódítani édesanyja szivét, ha is
meretlenül is megnyerném tetszé
sét s fiának szánna, méltónak tar
tana egyetlen fiához. 

Ugy-e, bohó terv, édés szerel
mesem ? Pedig, ki tndja, mit hoz 
la jövő? 

Akármit ho«, én meg nem ije
dek, ameddig biztos vagyok sze
relméről. Szerelmét birva, biztos
nak érzem magam a sors csapásai 
ellen. A végzet meg fog hajlani 
a mi erős akaratunk előtt, s bekö
vetkezik az a holdfényes, szép 
őszi este, melyről álmodozom, s 
mely bennünket újra összehoz. 

Jaj, de még hosszú idő van 
odáig, hisz még csak május ele
jén vagyunk. Még csak most zöl
dült ki az a rózsabokor, melynek 
kései Őszi rózsáit leszedjük a vi
szontlátás pillanatában, egy 
holdvilágos szeptemberi estén. 

Kedves Attila! Maga bátor, 
erőslelkü férfi, aki tisztában van 
tettének következményeivel, s aki 
a hatalom részéről üldözésre, bör
tönre, mindenre el van készülve. 

(Én is el vagyok készülve rá, 
hogy magát baj érheti. Hanem 
azért legyen nyugodt. Én minden 
körülmények közt méltó akarok 
maradni magához, s a nemzet 
előtt csak dlszkoszorut von feje 
köré a hatalom üldözése. 

E tudatban én nem igen tartok 
á feje fölött keringő s talán lecsa
pásra készülő sasnak (a kétfejű 
sasnak) földre vetődő árnyékától. 
IMert hisz maga a && is csak ár
nyék . . « /*. 

Isten Tele, "drágámf 

^TIZENNEGYEDIK FEJEZET 
' Eliz naplója, ' 

tm hosszas, kinos haláltusa 
Titán elhunyt. Az utolsó huszon
négy órában már nem volt eszmé
leténél, meghalt a nélkül, hogy 
bennünket, akik halálos ágyát 
körülállottuk, megismert volna s 
elbúcsúzott volna tőlem, aki — 
korábbi, érett elhatározásomhoz 
képest — még csak nem is követ
hetem Őt a másvilágra, mert — 
anyának érzem magam. 

Több, mint két évig tartott 
Ottó lássa elhalása. Napról-napra 
láttam hervadni, fogyni, össze
menni. Megszoktam végre a ret
tenetes gondolatot, hogy el kell 
pusztulni; szivem elfásult, meg
örült, az állandó-kin ban, az örö

kös aggodalomban. 
Hogy ragaszkodott az élethez s 

hogy remélt a legutolsó pillana
tig ! Már fel se tudott kelni ágyá
ból, oly gyenge volt s alig várta 
a nyarat, hogy fürdőbe mehes
sen ; a fürdőtől teljes meggyógyu
lását várta. IIüvös fenyves erdők 
balzsamos levegője után vágya
kozott. S később, ha megerősö
dött, jéghideg tengeri- fürdő 
után, honnét délig csak ablaká
ból nézi. mint száradnak fehérré 
az utak s derült árnyak mint sza
ladoznak a ház előtt. A tengeren 
hófehér vitorlák csillámlanak s 
maga a roppant víztömeg' oly 
mozdulatlanul fekszik, mint egy 
óriás darab smaragd-kő . . . 

Nem juthatott többé oda. Ha
jója más tengerre szállt, a halál 
sötét, végtelen tengerére, honnét 
nincs többé visszatérés. 

Miért van az, hogy a szeretet 
és szerelemnél erősebb a halál s 
hogy az élet mégis erősebb a ha
lálnál! 

Az élet, melyet szivem alatl ér
zek, diadalmasan megküzd a ha
lállal ,mely tőlem Ottót elragad
ta. Még bánkódnom sem szabad 
kedvem szerint, hisz megárthatna 
Ottó gyermekének, akiben uj ''let 
re fog támadni, (hogy elpusztult 
szép arcának mása szemem előtt 
álljon mindig)'— áz én szerel
mes uram. 

Mily nehezen várom a kis isme
retlent, a kis árvát, Ottó szerel
mének zálogát, akit ő vigasztalá
sul hagyott nekem. 

Fog-e hasonlítani lio«Ráf 
olyan lágy pilantásu szép szeme, 
mint neki volt? Reá fog-e emlé
keztetni a mozdulata, hangja, 
egész valója? Az a kicsiny har
matcsepp lesz-e -ő, melyben vissza 
tiikröfeik az én örökre leáldozott 
fényes napomnak végső, legszebb 
sugára? , 

Olyan e permek, mint egy fel
bontatlan levél, melyben Ottóm
tól kedves üzenet foglaltatik szá
momra ; feltöretlen pecsét őrzi 
drága titkát, mig szegényke meg 
nem születik s én fel nem találom 
vonásaiban ai én elvesztett üd
vösségemet. 4 ^ 

Magamba mélyedve gyászolom 
őt, akit oly későn tanultam is
merni s akit oly korán elvesztet
tem . . . 

Nem sokat törődöm a világ fo
lyásával s az emberekkel és nem 
lehetek vigasztalására öreg jó 
anyámnak a balsors csapásai 
alatt. 

Nem elég szegény öregasszony
nak, hogy leánya korai özvegy
ségre jutott, tegnapelőtt a kor
mány elfogatta egyetlen fiát. 

Mostani lelkiállapotomban nem 
vagyok képes részletesen leirni, 
hogy történt az eset. 

Annyit tudok, hogy a Kormány 
tömeges elfogatást rendelt el az 
utóbbi időben, s a zsandárok át
kutatták a magánházakat, titkos 
levelezések Titán szimatolva. 

Senki sincs már biztosságban 
tőlük, csak a halottak. Még nők 
is gyanúsakká lettek, még gyer
mekekben is összeesküvőket sej
tenek. 

Temetői csend van országszerte. 
Nem siratja senki elzárt kedve
seit, mert oda jutottunk, hogy a 
könyezés is államellenes cseleke
det, s a honfibánat felségárulás. 

A mult héten, egyik este, szo
morúan bolyongtam a kertben. 
Sötét, csillagtalan éjszaka volt, az 
ég be volt borulva. 

Egyszerre lárma támadt a ka
pu előtt, a kutyáink harsányan 
ugattak, veszekedés zaja hang
zott ,valaki durván követelte a 
bebocsátást, iszonyú lármát csap
va — a törvény nevében. 

Odamentem megnézni, hogy mi 
az? 

A taegrémült kapus ezalatt aj
tót nyitott, két sisakos, fegyveres 
zsandár s egy feketébe öltözött 
ur lépett be. 

— Mit akarnak! az urak itt ily 
későn? —• kérdeztem tőlük, -rlz 

magánház s nem vendéglő. 
— Andrá&falvy Attilát keres 

sük, — mondá a feketébe öltözött 
ur és sebes léptekkel indultak á 
ház felé. „ , * -r;, v 

Mpgijedtei nagyoti, utánuk 
mentem. 

— Mit akarnak vele? kiáltám 
a rémülettől egészen elváltozott 
hangon. 

Az egyik zsandár elröhögte 
magát, ez volt.a felelete. 

Ugylátfizik,, Attila a közelben 
volt valahol, mert még el sem ér
tük a házat, mikor karcsú, magas 
alakja felbukkant előttünk a ho
málybari. •*vr>. , 

•— Pszt, ne csapjanak lármát, 
ne költsék fel anyámat. Én va
gyok Andrásfalvy Attila, mivel 
szolgálhatok ?' 

Ekkor a fekete ruhás alak elő
lépett, kis tolvajlámpát vptt ki 
zsebéből s erősen a bátyám arcába 
világitott. 

— ö az, mondá röviden a zsan-
dároknak, akik ezalatt egészen 
közel férkőztek Attilához és szem
mel tartották minden mozdulatát. 

— Kövessen bennünket, uram, 
a törvény nevében letartóztatom. 

— IIol az elfogatási parancs? 
— kérdi Attila s oly csodálatos 
nyugodtság volt hangjában, hogy 
ez a nyugodt, büszke, jéghideg 
hang lecsillapította nagyfokú iz
gatottságomat. 

A fekete ruhás ur egy papírla
pot tartott bátyám szeme elé, aki 
a kis kézilámpa fogyatékos, bi
zonytalan fényénél figyelmesen 
végigolvasta. 

(Folytatjuk) 

BOKSZBAJNOK ÉS FILMSTAR 

Jack Dempsev, a nehézsúlyú 
bokszolás volt világbajnoka, nem
rég hosszabb időre meglátogatta 
elvált feleségét, Estelle Taylort, 
az ismert filmstart. A volt házas
társak sokat mutatkoztak együtt 
társaságban s láthatólag a leg
gyengédebb viszony uralkodik 
köztük, miből Hollywoodban arra 
következtetnek, hogy újból házas
ságot fognak kötni. Estelle Tay
lor ezekre a híresztelésekre csak 
annyit jegyzett meg. hogy igen 
fontos üzleti ügyek hozták őket 
újból össze, de hozzátette,' hogy 
nincs semmi ok.arra, hogy ne le
gyenek a lehető legjobb barát
ságban. 

EGY GAZDALEGÉNY MEG-
ÖLTE HŰTLEN SZERETŐJÉT 

Dicsőszentmártonból jelentik * 
A kiskükiillőmegyei Bocsánd köz
ségben egy Triff János nevii jó
módú gazdalegény évek óta udva
rolt, a falu szépének Kristóf Jusz
tinának. A lány a napokban egy 
Krisztián Gábor nevii legényhez 
ment feleségül, amiatti haragjá
ba Triff egy nap estéjén a kapu
ban megleste a hazatérő fiatal 
menyecskét és 15 késszurással 
megölte, majd önként jelentke
zett a csendőrségen, ahol kijelen
tette, hogy már leszámolt az élet
tel és végezzenek vele. Triffet a 
csendőrség beszállította a dicső-
szentmártoni ügyészségre. 

'JOGOM LESZ 
TÉQED MEGÖLNI!..." 

[A chicagói egyetem régészeti 
expedíciója Alishar közelében ége
tett agyagból készült, felirati táb
lákat talált, amelyekről megálla
pították, hogy őskori asszír és hi-
tita kereskedők üzleti levelezése. 
A tllevelek" Kr. e. 2200 körül kel
tek s kitűnik belőlük, hoy az öt
napos munkahét már az asszírok 
által is ismert intézmény volt. Az 
egyik levél igy szól: "Ezennel 
visszaküldöm Neked a fél mina 
ezüstöt, amellyel tartozom. Ha 
még egyszer követeled tőlem, jo
gom lesz Téged megölni." 

A MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZ JUBILEUMI 

NAGY TÁRS AS VACS ÓRÁJA 

Esküvő után 
Feleség: Sohase felejtem el, mi

lyen ostoba képet vágtál, mikor 
megkérted a kezemet. 

Férj; Nem vághattam én olyan 
ostoba képet, mint amilyen ostoba 
a valóságban voltam. 

\y A szobaasszony sóhaj* 
— Elköltözött a hűtlen!... Pedig 

az uj lakó még csak kilenc hónap 
mtűva jön. ^ 

(Folytatás az 1-ső oldalról) 

A Magyar Ref. Egyház prezs-
bitériuma a fentemlitett. jubileumi 
társasvacsora alkalmából az aláb
bi körleveles-meghivót' bocsátott 
ki és küldött szét. ' • 
Kedves Honfitársunk i 

IIusz esztendővel, ezelőtt ísjy 
ifjú theológus, a bloomfieldi The-
ológia diplomájának bemutatása 
alapján, s az egyházmegye előtt 
tett lelkészi vizsgája után. a phi
ladelphiai Magyar Református 
Egyház templomában lelkésszé 
avattatott. Ez az ifjú ember a mi 
mostani lelkészünk, Laky Zsig
mond. 

A husz esztendővel ezelőtt tör
tént lelkészavatási ünnep emlé
kére egyházunk elöljárósága és 
népe é hó 29-én. tehát utolsó va
sárnapján, délután 5 órai kezdet
tel ünnepi istentiszteletet tart. 
azután pedig a templom alsó ter
mében társas vacsorát. Ugy az 
istentiszteletre mint a társas va
csorára szeretettel hívjuk egyhá
zunk, valamint lelkészünk jóba-
rátait és tisztelőit abban a re
ményben, hogy meghívásunkat el
fogadják ̂  és eljövetelükkel meg
tisztelnek minket. 

Szeretnők ha ez az emlékünnep 
ugy egyházi mint nemzeti szem
pontból emlékezetes ünnep lenne. 
Magyar egyházak lelkivezérei, 
egyházak és egyletek vezetői fe
ledhetetlen ünnepé tehetnék. Nem 
csak lelkészünk ünneplése vehe
tett bennünket ez ünnepély ren
dezésében, hanem az is, hogy al
kalmat szerezzünk és adjunk á 
magyarság vezetőinek arra, hogy 
ezekben a rendkívüli súlyos idők
ben egymással találkozhassanak, 
hogy lelki és nemzeti meggyőző
déseiknek kifejezést adhassanak. 

Szeretettel kérjük Önt is, mint 
Istent hivő atyánkfiát és mint 
magyar testvérünket, jöjjön el 
erre az ünnepélyre, hozza el sze
retteit is, legyen segítségünkre 
ünnepélyünk jelentőssé, naggVá 
tételében szíves eljövetelével. 

Ha előre tudatná velünk, eljö
vetelének szándékát, köszönettel 
vennők, mert az előkészület mun
káját. a rendezőkre nézve köny-
nyebbé tenné. De ha valami ok 
miatt előre nem értesíthet min
ket, nem neheztelünk meg, kérjük 
akkor is, hogy jöjjön, szívesen lá
tott vendégünk lesz. , 

Tekintettel a súlyos gazdasági 
helyzetre, a gazdag vaesora árát 
csak 35 centben állapítottuk meg. 

Nem tudjuk eléggé hangsú
lyozni, hogy milyen nagy* súlyt 
fektetünk az Ön szíves megjele
nésére. Ila valamelyik egyház 
vagy egyesület szives köszöntését 
hozza, boldogok leszünk. 

Megismételve szívélyes meghí
vásunkat, abban a reményben, 
hogy reménységünkben nem csa
lódunk, és alkalmunk lesz üdvö
zölhetni Önt is vendégeink között, 

vagyunk igaz tisztelettel az 
egyház megbízásából, 
Tóth István, :..?"-v^orán János* 

gondnok. V jegyző. 

75,000 ÉVES EMBERI CSONT
VÁZAK- PALESZTINÁBAN 

Palesztinában, Athlit mellett 
egy angol-amerikai antropológiai 
expedíció három, a neandervölgyi 
korszakhoz tartozó jól kifejlett 
felnőtt ember csontvázat találta, 
amelynek korát 75,000 évre becsü
lik. Vezető amerikai tudósok ki
jelentették, hogy a lelet korszak
alkotó fontosságú az antropológia 
történetében. A neandervölgyi 
ember volt. a legelső ma ismert 
embertípus, amely a késő jégkor
szakban élt Európában és ő volt 
az első rendszeres barlanglakó 
ember. Nevét onnan nyerte, hogy a 
Düsseldorf melletti' Ngandertal-
ban találták m$g elősző* marad
ványát.'" . , . 

. "iM • II • - ' 'I 1-' '* 

Szó szerbé 
A. férfiak .sohasem szavahihetők 

a szerelemben. 
— Dehogy is nem. Egyszer egy 

ttdvarlóm féléven át esküdözött, 
hogy őrülten szerelmes belém és 
végül csakugyan bevitték a bo-

' londokházába. '. ;V -, , . J *; ? 1 

ENDRESZ GYÖRGY 
MAGYAR REPÜLŐ 

TRAGIKUS HALÁLA ^ 
(Folyt, az 1-ső oldalról) 

Magyar Sándor bajtársa 
tragédiájáról ' 

A New Yorkban tartózkodó 
Magyar Sándor, akivel Endresz 
György együtt tette meg világ
hírű Justice for Hungary repiilő-
utját, amidőn értesült a tragédiá
ról .lelke mélyéig megrázta a 
gyászhír: :' 

— Végtél^ttöi a 
tragikus hir -— möndta Ma gyar 
Sándor, reszkető hangon és köny-
nyes szemmel. — Nem tudok ér
zéseimnek méltó kifejezést adni, 
hogy ilyen véletlen szerencsétlen
ségei kellett befejezni azt a szép 
karriert, ami előtt Endresz 
György állott. Meg vagyok győ
ződve arról, hogy Endresz György 
számtalan jóbarátja hasonló rész
vétet érez halála alkalmával és 
engem természetszerűleg sokkal 
súlyosabban érint, a hir, mint 
bárki mást, mert. hiszen életem 
1 egna gyob'b élm énye elvála szth a-
tat-lanul összeforrott Endresz 
Györggyel. 

— Endresz Györgynek nemcsak 
jóbarátái, hanem a magyar avia
tika is meg fogja őrizni méltó em
lékét, mert nemcsak egy minden
ki előtt kedves és rokonszenves 
egyéniség, de talán a. leglelkesebb 
és legtehetségesebb repülő is el
veszett Endresz György halálával. 

— Részvétemet Endresz család
jának külön táviratban, is kife
jeztem. ' 

Endresz György karrierje 
Endresz György 1893-ban szü

letett a bánáti Perjámoson. Te
mesváron a hadapród iskolát vé
gezte és 1912-ben zászlósi rang
ban a győri 19. császári és kir.ilvi 
gyalogezredbe került. 

A.háiboru kitörésekor Endreszt 
az orosz frontra rendelték ki. 
1915 szeptember 13-án azonban 
Volhyniában Endresz bajtársi
val orosz foságba került. Endreszt 
számos osztrák és magyar fogoly-
lyal végighurclták .egész Szibé
rián. Ekkor már sokat, hallott 
Endresz a fogolytáborok borzal
mairól és a Bajkál tó déli rész&f 
a kinai határ közelében két fő
hadnaggyal és egy közlegénnyel 
együtt szökést kíséreltek meg. 
Amikor vonatuk lelassított, ki
ugrottak a vonatból mind a né
gyen. Pár napi éhezés és .kínlódás 
után egy kozák őrjárat elfogta a 
szökevényeket és újra cipelték 
őket egyik helyről a másikra. — 
1916 julius 7-én aztán Endresz 
újra megszökött. Iszonyú megpró
báltatásokon keresztül, úszva, 
gyalogolva, éhezve és kínlódva 
1916 augusztus 27-én végül En
dresz Finnországba érkezett és 
onnan további viszontagságok 
után elment Budapestre. Az ezred 
ezredese diszf el vonulást rendezett 
Endresz tiszteletére. 

Ekkor határozta el Endresz. 
hogy az aviatika szolgálatába áll. 
A háború végéig értékes repülő-
szolgálatot teljesített Endresz, a 
ki több izben is megsebesült. Bá
tor hőstetteiért 24 érmet kapott. 
A háború befejezésekor Andresz 
kapitányi rangban volt. 1922-ig 
postarepülő volt és azután 1926-ig 
a budapesti vonalon személyszál
lító repülőgépen teljesített szol
gálatot. * 

1926-ban kijött Amerikába szü
lei meglátogatására s pár hóna
pot töltött Amerikában. Vissza
utazása után a Magyar Aero Szö
vetség pilótája lett és 1930-ban 
újra kijött Amerikába Ozapal
ezredessel, hogy Magyar Sándor
ral előkészítsék a ''Justice for 
Hungary" óceánrepülés tervét. 

Ezután Endresz újra vissza
ment. Magyarországra és 1931 
nyarán/jött át ismét. 1931 julius 
15 és 16-án Magyar Sándor tár
saságában diadalmasan átrepülte 
az óceánt. A világsajtó ujorigva 
fogadta a szenzációs teljesítmény 
hirét és napokon keresztül öles 
betűkkel hirdették nemcsak Ame
rika, de az egész világ lapjai a 
két bátor pilóta teljesítményének 
jelentőségét. Magyarország soha 
ki nem fejezhető hálával gondol
hat az óceánrepülés hőseire, mert 

soha magyar esemény ilyen egy
öntetűen és feltűnően nem fordí
totta a világ figyelmét a Magyar
országot1 ért igazságtalanság felé, 
mint az Endresz-Magvar repülés. 
Az óceánrepülés költségeit Szalay 
Emil flinti magyar gyáros finan
szírozta, s a repülés teljesítése 
után Lord Rotliermere, a magyar
barát angol lord 10,000 dollár ju
talmat adott a repülőknek. 

Budapest példátlan lelkesedés
sel fogadta a repülőket és Endresz 
Györgyöt őrnagyi, Magyar Sán
dort kapitányi ranggal tüntette 
ki. Magyar Sándor visszajött 
Amerikába, ahol New York váro
sa hivatalosan fogadta és Endresz 
György odahaza maradt. 

Amerikai lapok Endreszről 
Az amerikai lapok a. tragédiá

val kapcsolatban ismét felelevení
tik Endresz érdemeit. A New 
York Times azt, irja, hogy az En
dresz-Magvar óceánrepülés egyik 
legfontosabb esemény^ az aviati
ka történetének. 

A New York Ilerald-Tribune 
hosszú cikkben eleveníti fel az 
óceánrepiilés részleteit és aviati
kai jelentőségét. Vajamennyi új
ság közli Endresz fényképét és 
részvéttel emlékeznék meg a sze
rencsétlenül járt magyar aviati
kus Cincinnatiban élő szüleiről és 
Budapesten levő feleségéről. 

Varró Gépek 
.A kiváló 

; Westinghouse 
Villannyal hajtott 

gépek 

*37 
ányut javiti 

McKelvey's 
Harmadik emelet * 

.50 
Minden gyártmányút javítunk. 

Endresz és Bittay holttestét 
- Budapestre szállították 
- ItíÓMA, május 24. — Endfesa 

György és Bittay Gyula magyar 
repülők koporsóit Budapestre szál 
Jitották. A koporsókat az itt tar
tózkodó* óceánrepülők vállukon 
vitték a magyar követség épüle
téből a vasútig. A koporsók után 
gyalog ment fedetlen fővel Mus
solini plasz miniszterelnök, Italo 
Balbo generális, az olasz légügy
miniszter, diplomaták, olasz elő
kelőségek és a nép hatalmas t<K 
mege. A koporsókra tiszteletük 
jeléül hatalmas koszorút helyez
tek : Victor Emánuel olasz király, 
Balbo generális, Mussolini és* a 
különböző országok képviseletei. 

A templomokban gyászistentisz
teleteket tartottak a két magyar 
repülő lelkiüdvéért, amelyen a 
nemzetközi repülők is résztvettek. 

Kezdődik az évi 
Nyári Beiratás 

Teljes kurzus magán 
zene leckékbőt 

•  V . "  '  

ÍSTGYEN! Ezen alkalom az öné, hogy felfedezze ma
gában vagy az Ön gyermekében ZENEI TUDÁSÁT min
den költség nélkül. Wurlitzer a zene előhaladására való 
tekintettel ajánl teljes kurzust zene leckékből, bármely 
hangszeren, teljesen INGYEN! Az összes költség, amit 
Önnek fizetni kell $1.50 beiratási dij, más költség nincsen. 
Nem kell önnek hangszert vásárolni, költség mentesen lesz 
rendelkezésére bocsájtva. — Most veszi kezdetét a beiratás. 

Különleges módszer szerinti tanítás magán stúdiónk
ban, mely az egész harmadik emeletet elfoglal. 

TANTÁRGYAK 
Általános és klasszikus piano, saxophone hang, klarinét, hegedtt, 

banjo, gitár, ukelele, ceUo, piano-accordion, hárfa, mandolin, dob, 
furulya, trombita, nagy trotabita, xylophone, kórus együtt*#. 

Hogyan kell beiratkozni? 
i 

Jöjjön a Rudolph Wurlitzer Company, 110 East Federal st. szám 
alatti üzlethelyiségébe bármikor d. e. 9 és este 9 óra között. A csa
lád bármely tagja beiratkozhat. Nincsen semmi kötelezettség, nin
csenek külön kiadások, nem kell semmit venni. Mondja meg nekünk, 
hogy mit szeretne játszani ós rögtön beosszuk a tanitóhoz magán 
leckére é* igy részesül elsőrangú tanitó által magán lecke olds* 
tásban. 

Mi ugy érezzük, hogy nekünk van a legjobb stúdiónk Youngs, 
townban. Ezen ajánlat alapján a mult évben 1,200 tanuló részesttlt 
zenei kiképzésben és ezen tanulóknak egy nagy százaléka ma a leg
eredményesebben működik a zene terén. 

PHONE 32144 

WüRÉIZEIl 
110 East Federal Street 

Nyitva este 9 óráig 

leszállított árakon 

NORWOOD 
FESTÉK ' 

$2.30 Gal. 

DTT-KANE 
? FESTÉK 
$2.70 Gal. 

4-ÓRÁS 
FÉNYHÁZ 

Í4 • • *20C 
V2 *•••#••• •• 40c 
1 Pt. 70c 
1 Qt. .........$1.25 

DRESDEN 
FALFESTÉK 
Va Pt. ....30c 
1 Pt. .....45c 
1 Qt. r. ». .70c 
1 Gal. . . ..... .$2.30 

W. W. Lawrence 
FESTÉK 

$ 3 .15 Gal . 
< PADLÓ 

VARNISH 
% Pt ........ • .40c 
1 Pti ...........70c 
1 Qt. „.^......$1.20 
1 Gal. .........$4.00 

9"V' 

WILKINS-LEONARD 
TT 7 W HARDWARE CO. „ 


